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12. 

A társadalmi gyermekjólétről szóló törvény 67. szakaszának 3. bekezdése (Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönye, 1992/49, 1993/29, 1993/53, 1993/67, 1994/28, 1994/47, 1994/48, 1996/25, 2001/29, 

2002/16, 2003/62, 2003/64, 2005/101. és 2010/18. szám), A gyermekgondozó intézmények szolgáltatásai 

díjazását megállapító mércékről szóló Szabályzat 3. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 

1993/1. és 1996/6. szám) és Topolya község Statútumának 71. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 

2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Tanácsa 2013. február 5-én 

meghozza az alábbi 

 

V É G Z É S T  
 

 A TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY GYERMEKEK FÉL 
NAPOS ÉS EGÉSZNAPOS ELHELYEZÉSÉT ILLETŐ SZOLGÁLTATÁSA  DÍJSZABÁSÁNAK 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  
 

I. 

 

 Ezennel megállapítjuk a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény gyermekek fél naposé s 

egésznapos elhelyezését illető szolgáltatásának, 2013. februárjától érvényes díjszabását, az alábbiak 

szerint:  

 

Az elhelyezés fajtája A gyermek elhelyezésének gazd. 

összege 

A szülők 

részvétele %-

ban 

A szülőkre kirótt 

díj 

Havidíj Napidíj 

1.EGÉSZNAPOS 

TARTÓZKODÁS: 

 

    

- bölcsődei korcsoport,  

1-3 évesek  

 

21.946,00 1.097,00 20% 4.389,00 

- napközis korcsoport, 

 3-7 évesek  

20.111,00 1.006,00 20% 4.022,00 

2.FÉL NAPOS 

TARTÓZKODÁS  

7.350,00 367,50 20% 1.470,00 

 

II. 
 

 E végzés, annak meghozatala napján lép életbe, s megjelenik  Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA 

KÖZSÉGI TANÁCSA 

Szám: 60-2/2013-II-2 

Kelt: 2013.02.5. Kókai-Mernyák Melinda, s.k.  

Topolya községi elnök 

 

13. 

 A nemzeti tanácsokról szóló törvény 115. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/72. szám), 

Topolya község Statútumának 68. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 

2012/9. szám) és Topolya község 2013. évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos 

Lapja, 2012/10. szám) alapján Topolya Községi Tanácsa, 2013. február 5-én meghozta az alábbi   

 
V É G Z É S T  

 

A NEMZETI TANÁCSOK TEVÉKENYSÉGEINEK 2013. ÉVI  
TÁMOGATÁSÁRA ELŐIRÁNYZOTT ESZKÖZÖK ELOSZTÁSÁRÓL  
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I. 
 

 Azon nemzeti tanácsok részére, melyek a helyi önkormányzat területén élő összlakosságból 

legalább 10 % arányában jelenlevő, vagy a helyi önkormányzat területén hivatalos használatban levő 

nyelvvel rendelkező nemzeti kisebbségeket képviselnek, 500.000,00 dinár összegű, közbevételi 

forrásokból származó eszközöket ítélünk oda. 

 Az előző bekezdésben említett eszközöket A Topolya község 2013. évi költségvetéséről szóló 

határozat külön részében irányoztuk elő, mégpedig az 1. rész – Általános közszolgáltatások, 1.4 fejezet – 

Külön rendeltetések, 160. rendeltetés, 481. gazdasági besorolás, 31. helyrendjén.  

 

II. 
 

 A jelen végzés I. pontjának 1. bekezdésében említett teljes eszközöket, a nemzeti tanácsok között 

az alábbiak szerint osztjuk el:  

______________________________________________________________________________ 

                     Nemzeti tanácsok:                                             Összeg dinárban:             

______________________________________________________________________________ 

                1. Magyar Nemzeti Tanács                                300.000,00 

                2. Ruszin Nemzeti Tanács                                100.000,00 

                3. Szlovák Nemzeti Tanács                                 100.000,00 

______________________________________________________________________________ 

                    ÖSSZESEN:                                                               500.000,00 

 

III. 
 

 A jelen végzés II. pontjában említett eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek, s kizárólag a 

Topolya község területén végrehajtott, programszerű tevékenységeket illetően használhatók fel.   
 

IV. 
 

 A jelen végzés II. pontjában említett eszközök összegeit a nemzeti tanácsok alábbi számú 

számláira utaljuk át:  
 

               Elnevezés:                                      Számlaszám: 

− Magyar Nemzeti Tanács           840-138723-89      

− Ruszin Nemzeti Tanács             840-109723-80    

− Szlovák Nemzeti Tanács            840-256723-42   
 

V. 
 

A nemzeti tanácsok kötelesek Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Osztálya 

részére eljuttatni az átutalt eszközök felhasználásáról szóló jelentést, legkésőbb 2014.01.15-ig.  
 

VI. 
 

 Utasítjuk Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Osztályát hogy a nemzeti 

tanácsok részére átutalandó eszközök ütemezését hozza összhangba ezen tanácsok programszerű 

tevékenységeivel.   

VII. 
 

 E végzés, annak meghozatalának napján lép életbe, alkalmazása 2013.01.01-től esedékes, s 

megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.   

 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

ELNÖKE            

Szám: 4-7/2013-III             

Kelt: 2013.02. 5. Kókai-Mernyák Melinda,s.k.   

Topolya községi elnök 
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14. 

Topolya község Statútuma 71. szakaszának 8. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 

2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) és A Topolya Községi Tanácsáról szóló határozat 2. szakaszának 9. 

pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/3. szám) Topolya Községi Tanácsa, a 2013.02.05-én tartott 

ülésen meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T  
A KÖZTÁJÉKOZTATÁS TÁMOGATÁSÁRA HIVATOTT ESZKÖZÖK  

ODAÍTÉLÉSÉVEL MEGBÍZOTT BIZOTTSÁG ALAKÍTÁSÁRÓL  
 

I. 

 

 Ezennel megalakítjuk a Köztájékoztatás Támogatására Hivatott Eszközök Odaítélésével Megbízott 

Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) az alábbiak szerint: 

 1. Lacković Károly – elnök, 

 2. mr Zimonjić Jasmina– tag, 

 3. Stefan Lopušina – tag, 

 4. Sipos Hajnalka – tag, 

 5. Szuromi Tímea – tag. 
 

II. 
 

 E bizottság feladata hogy 2013. februárjának folyamán közzétegye A köztájékoztatás területének 

támogatására hivatott eszközök 2013. évi odaítélését illető pályázatot, s hogy ítélje oda a köztájékoztatás 

területének folyó évi támogatására hivatott eszközöket. 

 

III. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  

 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

TANÁCSA 

Szám: 02-13/2013-V 

Kelt: 2013.02.5. Kókai-Mernyák Melinda sk. 

Topolya községi elnök 

 

15. 

A migráció kezeléséről szóló törvény 12. szakaszának 1. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 2012/107. szám) és Topolya község Statútumának 71. szakasza 8. pontja (Topolya Község 

Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Tanácsa, a 2013. 

február 5-i ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T  
 

A községi, migráció kezelésével megbízott tanács megalakításáról  
 

I. 
 

A migráció kezelése területén felmerülő, tanácsadói teendők ellátása érdekében, ezennel 

megalakítjuk Topolya Község Migráció Kezelésével Megbízott Tanácsát (a továbbiakban: Tanács) az 

alábbiak szerint: 

1. Kókai-Mernyák Melinda – elnök,  
2. Vujić Smilja  – tag,  

3. Holló István -  tag,  
4. Jeremić Danijela – tag,  

5. Holovity Gábor – tag,  
6. Brindza Beatrix – tag.  
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II. 
 

A Tanács feladata a Topolya község területén végbemenő migráció figyelemmel kísérése és a 

Menekültügyi Biztosság részére történő jelentéstétel, a község területén végbemenő migráció hatékony 

kezelését célzó, végrehajtandó programok, intézkedések és tevékenységek javaslása, és egyéb, a migráció 

kezelését illető teendők ellátása, a törvénnyel összhangban.  
 

III. 
 

       A Tanács szükségleteit képező szakmai és irodai teendőket a Községi Közigazgatási Hivatal látja el.  
 

IV. 
 

A Tanács munkájában való részvételért, a tagságot a Községi Képviselő-testület munkatestületei 

tagságát megillető térítményeket szabályozó előírásokkal összhangban álló térítés illeti meg.  
 

V. 
 

E végzés annak meghozatala napján lép életbe, s megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

TANÁCSA 

Szám: 02-14/2013-V 

Kelt: 2013.02. 5. Kókai-Mernyák Melinda, s.k.,  

Topolya községi elnök 

 

16. 

Az egészségvédelemről szóló törvény 219. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 

2005/107, 2010/88. és 2010/99. szám) és Topolya község Statútumának 68. szakasza (Topolya Község 

Hivatalos Lapja, 2008/15; 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján, Topolya községi elnöke meghozza az 

alábbi 

V É G Z É S T  
AZ EGÉSZSÉGÜGYI LÉTESÍTMÉNYEKEN KÍVÜL ELHUNYTAK ELHALÁLOZÁSI  

OKÁNAK ÉS IDEJÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁT ÉS A HALOTTI BIZONYÍTVÁNY  
KIBOCSÁTÁSÁT VÉGZŐ ORVOSOK KIJELÖLÉSÉRŐL 

 

1. szakasz 
 

A Topolya község területén, az egészségügyi létesítményeken kívül elhunytak elhalálozási okának 

és idejének szakszerű megállapítására és a halotti bizonyítvány kibocsátására a topolyai Dr Hadzsy János 

Egészségház alábbi orvosait jelöljük ki: 

− dr.Preradović Milovan,  

− dr.Kokrehel József,  

− dr.Mészáros Tibor,  

− dr.Despenić Milan,  

− dr.Kerepeš Zoran,  

− dr.Somogyi Zita,  

− dr.Radujković Drago,  

− dr.Cvetićanin Plavšić Dobrila,   

− dr.Tótisaszegi Sándor,  

− dr.Petković I Stana, 

− dr.Mijajlović Ksenija 

− dr.Balai Sziveli Bernadett, 

− dr.Tót Ferenc, 

− dr.Kucserka Mihály,  

− dr. Martinović Katarina,  

− dr.Vukelić Vesna,  

− dr Šaban Trnokopović Suzana 
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− dr Jovan Fejdi 

− dr. Grujić Roland,  

− dr. Agyánszky. János, 

− dr. Illés Csilla,  

− dr. Martinović Viktorija, 

− dr Vujković – Lamić Danijela 

− dr Dancsó Tót Elvira, 

− dr Radić Vesna, 

− dr Nikolić Slavica és 

− dr Móra Szabolcs. 
 

2. szakasz 
 

 Az elhalálozás okának és idejének megállapítását, valamint a halotti bizonyítvány kibocsátását a 

jelen végzés 1. szakaszában szereplő orvosok Topolya község minden anyakönyvi körzetét illetően 

ellátják. 
 

3. szakasz 
 

 A jelen végzés 1. szakaszában szereplő teendőkhöz szükséges eszközöket Topolya községi 

költségvetéséből biztosítják. 
 

4. szakasz 

 

 A Topolya község és a topolyai Dr Hadzsy János Egészségház közötti, kölcsönös jogviszonyt 

szerződésben szabályozzák. 

 

5. szakasz 
 

A jelen végzés meghozatalával érvényét veszíti Az egészségügyi létesítményeken kívül elhunytak 

elhalálozási okának és idejének megállapítását és a halotti bizonyítvány kibocsátását végző orvosok 

kijelöléséről szóló, 51-1/2011. számú, 2011.11.16-i végzés.  

 

6. szakasz  
 

E végzés Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép életbe. 

 

TOPOLYA KÖZSÉGI                                                                       

ELNÖKE                                                                             

Szám:51-2/2013 

Kelt: 2013.01.24.год. Kókai-Mernyák Melinda sk.  

Topolya községi elnök 

 

 

17. 

A közvállalatokról szóló törvény 60. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2012/119. 

szám) és Topolya község Statútuma 68. szakaszának 8. pontja  (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 

2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján, Topolya községi elnöke, 2013.01.31-én meghozza az alábbi  

 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI KOMGRAD KV SZOLGÁLTATÁSAI  
DÍJSZABÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

 

I. 
 

 Ezennel jóváhagyjuk a topolyai Komgrad KV kommunális szolgáltatásainak alábbi díjszabását:  
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I. A HÁZTARTÁSOK RÉSZÉRE 
 

1. IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁSA    2013.02.01-től   

- vízdíj                   
  

47,50 din/m
3
 

- vízhasználati díj   
  

0,32 din/m
3
 

- vízvédelmi díj    
  

0,27 din/m
3
 

- vízórailleték         36,49 din/havonta egy csatlakozásra 

                                                                                                                    

2. SZENNYVÍZELVEZETÉS  _   2013.02.01-től  

- csatornadíj                
  

23,75 din/m
3
 

- vízgazdálkodási létesítmények használatára és  

szennyvízelvezetésre kivetett illeték       90,49 din/lakás/hónap   

                                                                         

3. SZEMÉTKIHORDÁS ÉS TÁROLÁS   ____2013.02.01-től  

- szemétkihordási díj    
 

3,77 din/m
2
 

- a hulladéktároló edények folyó    36,49 din/lakás/hónap  

    karbantartására és cseréjére kivetett díj     

- hulladéklerakó rendezési díja             36,49 din/lakás/hónap  

- szemétkihordási díj     363,69 din/szabv. edény/hónap  

       90,93 din/szabv. zsákok/zsákonként    

- a településekről történő szemétkihordás 

- havi 4 alkalommal       424,30 din/hónap  

- havi 2 alkalommal                   242,46 din/hónap 

         90,93 din/szabv. zsákok/zsákonként    
 

II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK 
 

1. IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁSA     2013.02.01-től  

- vízdíj                              
 
47,50 din/m

3
 

- vízhasználati díj    
    

0,80 din/m
3
 

- vízvédelmi díj     
    

0,72 din/m
3
 

- vízórailleték          90,93 din/havonta egy csatlakozásra 
                                                                           

2. SZENNYVÍZELVEZETÉS __   2013.02.01-től  

- csatornadíj              
 

23,75 din/m
3
 

- vízgazdálkodási létesítmények használatára és  

szennyvízelvezetésre kivetett illeték   272,77 din/ügyfél/hónap  
                                                                         

3. SZEMÉTKIHORDÁS ÉS TÁROLÁS  _____2013.02.01-től  

- szemétkihordási díj   
  

3,77 din/m
2
 

- a hulladéktároló edények folyó    181,84 din/ügyfél/hónap 

   karbantartására és cseréjére kivetett díj    

- hulladéklerakó rendezési díja              a szolgáltatás 20 % -a/ügyfél/hónap 

 

III.  GAZDASÁGI ALANYOK ÉS HADSEREG RÉSZÉRE 
 

1. IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁSA    2013.02.01-től  

- vízdíj                               
 

142,59 din/m
3
 

- vízhasználati díj           
      

0,80 din/m
3
 

- vízvédelmi díj     
  

   0,72 din/m
3
 

- vízórailleték             90,93 din/ havonta egy csatlakozásra  



Број 3. 5.02.2013. СТРАНА    24. OLDAL 2013.02.5. 3. szám 

 
 

 

 

 

2. SZENNYVÍZELVEZETÉS__   2013.02.01-től  

- csatornadíj                 70,31 din/m
3 

- vízgazdálkodási létesítmények használatára és  

szennyvízelvezetésre kivetett illeték      272,77 din/ügyfél/hónap  

 

3. SZEMÉTKIHORDÁS ÉS TÁROLÁS  2013.02.01-től  

- szemétkihordási díj 
I. gazdasági tevékenység    

   
   11,88 din/m

2
 

II. önálló tevékenységek esetében 

az üzlethelyiség területe alapján számít, mely 50 m
2
-ig: 

1. csoport: aranyművesek, órások, galériák, 

           műtermek, vegytisztítók, látszerészek       727,39 din/hónap 
 

2. csoport: ügynökségek, kávépörkölők, gyógyszertárak, 

magánjellegű óvodák/iskolák, bankok, 

           pénzváltók, ügyvédi irodák          1.091,08 din/hónap 

3. csoport: fogadóirodák, élelmiszer-kereskedések, 

temetkezési szaküzletek, virágüzletek, italboltok,  

          fodrászati és szépészeti szalonok, súlyzótermek      1.212,31 din/hónap 

4. csoport: élelmiszer-árusok, vendéglátósok 

pizzériák, kebab-sütők, rendelők, 

           autójavítók, asztalosok, pékek, halárusok       1.454,77 din/hónap 

5. csoport: piacok-vásárcsarnokok, gyümölcsárusok      1.697,23 din/hónap 
 

- 50 m
2
 alapterület felett, az egyes csoportokra  

 megállapított átalány mellett további       
   

11,88 din/m
2
 

 

- a hulladéktároló edények folyó karbantartására és cseréjére kivetett díj 
I. gazdasági tevékenységek    1.515,38 din/ügyfél/hónap  

II. önálló tevékenységek: 

1. és  2. csoport               90,93 din/hónap  

3. csoport         181,84 din/hónap     

4. csoport         606,16 din/hónap 

         

 - hulladéklerakó rendezési díja                  a szolgáltatás 20 %-a/ügyfél/hónap 

 

II. 

 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, alkalmazása 2013.02.01-től esedékes. 

 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

ELNÖKE 

Szám: 38-1/2013-V 

Kelt: 2013.01.31.  Kókai-Mernyák Melinda, s.k. 

Topolya községi elnök  
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18. 

A közvállalatokról szóló törvény 60. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2012/119. 

szám) és Topolya község Statútuma 68. szakaszának 8. pontja  (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 

2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám), valamint A temetkezésről és a temetők rendezéséről és fenntartásáról 

szóló határozat 52. szakasza (Topolya község Hivatalos Lapja, 2003/5 és 2006/10. szám),Topolya községi 

elnöke, 2013.01.31-én meghozza az alábbi 

 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI KOMGRAD KV TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSI 
DÍJAINAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

 

 Ezennel jóváhagyjuk a topolyai Komgrad KV temetkezési szolgáltatásainak alábbi díjszabását: 

 

A. HALOTTSZÁLLÍTÓ JÁRMŰ  HASZNÁLATA 
sorszám.   A kommunális szolg.                      mérték-              Alkalmazandó  

                    leírása és mértéke                   egység              2013.02.01-től        
___________________________________________________________ 
1. A temetkezési kellékek és a halott szállítása 

    a kellékek előkészítése  

    és fertőtlenítés 

     a.  városban  esetenként                        1.051,86 din             

b.  városon kívül, kísérővel és várakozással 

                                                         esetenként  1.366,34 + a benzinár 70%-a     

                                                                          

    c. sürgős beavatkozás             

(közlekedési baleset, erőszakos halálnem) 

                                                     óránként  3.236,48 din            

2. Koszorú és  

    szalagfelirat   darab          161,82 din          

3. A díjszabásban nem említett temetkezési 

    szolgáltatásokat külön ajánlat 

    taglalja 

4. Az elhunyt más szervektől való átvétele 

    és elhelyezése 

a. munkaidőben                    esetenként     323,65 din             

b.   munkaidőn kívül esetenként     485,47 din                

    c.   21,00  és 8,00 óra között esetenként     970,94 din               

 

MEGJEGYZÉS: Az A1.alatti szolgáltatás költsége a 21,00 és 8,00 

                         óra közötti időszakban 50%-kal nagyobb   

 

B. RAVATALOZÓ IGÉNYBEVÉTELE 
 

1. A ravatalozó igénybevétele az 

    elhunyt elhelyezésére 

    (villanyáram, fertőtlenítés, takarítás)  

 esetenként 1.618,23 din      
 

MEGJEGYZÉS: A ravatalozó igénybevételének költsége a 10.01. és 04.30. 

                         közötti téli időszakban 25%-kal nagyobb 

- a ravatalozónak az elhunyt elhelyezése végetti igénybevételéért felszámított, tárgyalt alpont 1. 

bekezdésében megállapított díj összege a szociálisan veszélyeztetett személyek esetében 50%-kal csökken. 
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2. A hűtőberendezés igénybevétele 

 óránként     152,67 din                         

3. Az ünnepélyes gyászszertartás 

-    az elhunyt szállítása a ravatalozótól 

a temetés helyéig vagy a járműig  

a kíséretet, koszorúszállítást 

a zeneszolgáltatást és fertőtlenítést 

       is beszámítva esetenként 5.016,53 din                         

- Az ünnepélyes gyászszertartásért felszámított, tárgyalt alpont 1 bekezdésében megállapított  

  díj összege a szociálisan veszélyeztetett személyek esetében 75%-kal csökken.       

 
C. AZ ELHUNYT ELTEMETÉSE 
1. Az elhunyt eltemetése, a sír kiásását, betemetését 

    és a fertőtlenítést is beszámítva 

a. gyermek sírjának kiásása és betemetése  

                              

 esetenként 1.213,67 din                                   

b.   felnőtt sírjának kiásása és betemetése 

                                                              esetenként                     3.236,48 din             

- szociálisan veszélyeztetett személy 

 sírjának kiásása a b) pont összegének 50%-a 1.618,28 din               

c.   betonkeretes sír kiásása  

    és betemetése                                          esetenként 3.560,12 din 

   

elmozdítható fedőlappal ellátott betonkeretes  

sír kiásása és betemetése                          

                                           esetenként 4.854,70 din                      

d.   rögzített fedőlappal ellátott betonkeretes sír 

kiásása és betemetése                           

                                                        esetenként 5.663,83 din      

                                                          

   e.   hagyományos sírbolt bejáratának kiásása és 

betemetése                        esetenként 4.449,18 din 

                         

  f.   sorban levő sírbolt montázslapjának 

levétele és visszahelyezése           esetenként 4.854,70 din 

                         

2. Emberi maradványok higiéniai kezelése sír ásása  

    alkalmával                                             

  esetenként    647,31 din      

 

3. Koporsók és emberi maradványok higiéniai  

    kezelése sírboltban                                  esetenként 1.780,05 din                        

  

 

D. A SÍRHELYEK BÉRLETE       
 

1. Sírhely évi bérletdíja személyenként        1 évre                           226,70 din 

                                                                       

2. Sírhely bérletdíja személyenként 

a. legfeljebb 4 személyes sírbolt             1 évre                          606,15 din                                           

b.   több mint 4 személyes sírbolt              1 évre                          809,82 din                                      
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E. AZ EXHUMÁCIÓ 
1. A rokonság vagy az igazságügyi szervek  

    keresetére végzett exhumáció magábanfoglalja: 

    a koporsó kiemelését, szállítását és új 

    sírba vagy járműbe helyezését, valamint a 

    fertőtlenítést (nyulgalmi idő 5-10 év) 

                                                                               esetenként                       5.663,83 din                                             

a. gyermek sírjának kiásása és betemetése 

                                                                           esetenként                       1.618,23 din                                             

b.   felnőtt sírjának kiásása  és betemetése          esetenként                       4.045,58 din                                        

c.   betonkretes sír kiásása és betemetése 

                                                                           esetenként                       4.854,70 din                 

d.    elmozdítható fedőlappal ellátott betonkeretes sír 

kiásása és betemetése                               esetenként                        6.068,39 din                                     

e.   rögzített fedőlappal ellátott betonkeretes sír 

kiásása és betemetése                                esetenként                        7.282,07 din                

    f.   oldalbejáratú sírbolt nyitása és 

zárása                                                           esetenként                       6.068,39 din                      

g.   felső bejáratú sírbolt nyitása és 

zárása                                                           esetenként                       4.854,70 din                             

                                                                                                                  

 

MEGJEGYZÉS: A D1. alatti exhumáció költségei a nyugalmi idő tartamának függvényében növekednek, 

éspedig: 2 évig 100-kal, 2-5 évig 50%-kal. Az exhumáció megkezdése előtt ellenőrizni kell a minimális 

nyugalmi időtartalmat. 

 

F. KŐMŰVES ÉS KŐFARAGÓ MUNKÁLATOK 
 

1. Sírkeret felállításának  

engedélyezése: 

- 1 személyre                                      din                            970,24       

- 2 személyre                                     din                           1.941,89                  

- több mint 2 személyre                     din                           2.912,82                 
 

2. Síremlék vagy sírjel  

    felállításának engedélyezése 

    - 1 személyre                                      din                              647,31                                

- 2 személyre                                      din                           1.294,59                  

- több mint 2 személyre                       din                          1.941,89                  
 

3. Sírbolt felső része felállításának engedélyezése  

    személyenként                                    din                        1.224,03                                 
 

4. Sírbolt emlékoszlopa vagy táblája 

    felállításának engedélyezése, személyenként   din              1.941,89        

                           

5. Sírhely vagy sírbolt kisebb javításainak 

    engedélyezése 

- személyenként                                       din                         647,31                                     

 

G. A SÍRHELYEK KARBANTARTÁSA 
 

1. Sírhely karbantartása személyenként 

    évente                           din                             413,02                                          

2. Családi sírbolt karbantartása 

    - legfeljebb 4 személyre, évente       din                              258,93 

- több mint 4 személyre, évente        din                             258,93             
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H. MARADVÁNYOK ELHELYEZÉSÉNEK TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSAI 
 

- urna elhelyezése az emlékkertben 
 

1. Urna elhelyezése, hamvak szétszórása  esetenként                1.773,60 din 
 

2. Névtábla elhelyezésének engedélyezése 

    az emlékkert falán                                személyenként          1.224,03 din 
 

3. A gyep és a rózsák karbantartása          évente                        2.521,61 din 
 

- urna elhelyezése sírba, sírboltba és urnahelyre 
 

4. Az urna helyének, sírnak, sírboltnak  

    felnyitása – fedlap felbontása  

    és visszahelyezése                               esetenként                             5.128,07 din 
 

5. Urna elhelyezése                                 esetenként                              1.733,60 din 
 

6. Urnahely évi bérlete a kolumbáriumban 

      (4 urna részére)                                     évente                                218,22 din 
 

7. Urnahely évi bérlete a rózsakertben 

      (4 urna részére)                                      évente                                424,30 din 
 

8. Urnahely rendezésének és fenntartásának   

      évi díja a kolumbáriumban 

                                                                    évente                                  509,17 din 
 

9. Urnahely rendezésének és fenntartásának   

      évi díja a rózsakertben   

                                                                        évente                          1.006,21 din  
 

II 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, alkalmazása pedig 2013.02.01-től 

esedékes.  

 

TOPOLYA KÖZSÉGI ELNÖKE 

Szám: 38-1/2013-V 

Kelt: 2013.01.31.                                                                      Kókai-Mernyák Melinda,s.k., 

Topolya községi elnök 

 

19. 

 A társadalmi gyermekjólétről szóló törvény 35. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 1992/49, 

1993/29, 1993/53, 1993/67, 1994/28, 1994/47, 1994/48, 1996/25, 2001/29, 2002/16, 2003/62, 2003/64, 

2005/101. és 2010/18. szám), A gyermeket nevelő családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény 25. 

szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2002/16, 2005/115, és 2009/107. szám) és Topolya község Statútuma 

68. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és  

2012/9. szám) Topolya községi elnöke 2013. február 5-én meghozza az alábbi  

 

S Z A B Á L Y Z A T O T  
AZ ISKOLÁSKOR ELŐTTI GYERMEKEKNEK A TOPOLYAI BAMBI  ISKOLÁSKOR  

ELŐTTI INTÉZMÉNYBEN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSRE 
VALÓ JOG ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL 

 

1.szakasz 
 

 A tárgyalt, Az iskoláskor előtti gyermekeknek a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézményben 

történő elhelyezésével kapcsolatos költségtérítésre való jog érvényesítésének feltételeiről és módjáról szóló 
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Szabályzattal (a továbbiakban: Szabályzat), szabályozzuk az iskoláskor előtti gyermekeknek a topolyai 

Bambi Iskoláskor Előtti Intézményben történő elhelyezésével kapcsolatos költségtérítésre való jog 

érvényesítésének feltételeit, módját és eljárását (a továbbiakban: Intézmény), társadalmi gyermekjóléti 

törvénnyel összhangban (a továbbiakban: Törvény). 

 

2. szakasz 
 

 A gyermekek Intézményben való tartózkodását illető költségek térítésére vonatkozó jogával azon 

szülő, örökbefogadó és nevelőszülő/gyám rendelkezik, akinek lakhelye Topolya község területén van, az 

alábbi feltételek mellett:  
 

 А) Az egész napos tartózkodás felhasználói (bölcsődei és napközis korosztály): 
1. az egésznapos tartózkodás szolgáltatását igénybe vevő, emellett az iskolai előkészítő 

programban részt vevő gyermek esetében, a tartózkodás költségeit a gazdasági díjazás 5%-kal 

csökkentett mértékében kell megállapítani; 

2. az Intézményben való tartózkodás költségtérítésére jogot formálhat a szociálisan veszélyeztetett 

családban felnövő gyermek, mely esetben az említett költségeket teljes egészében az Alapító viseli; 

3. az Intézményben való tartózkodás költségtérítésére jogot formálhatnak a szülői gondozást nélkülöző 

gyermekek, akik gyámnál vagy nevelőszülőknél vannak elhelyezve, amennyiben gyermekpótlékra 

jogosultak, mely esetben az említett költségeket teljes egészében az Alapító viseli; 

4. az Intézményben való tartózkodás költségtérítésére jogot formálhat a család harmadik és 

negyedik gyermeke, azzal hogy az említett költségeket teljes egészében az Alapító viseli; 

5. ugyanazon szülők, örökbefogadók vagy nevelőszülők két beíratott gyermeke esetében, mely 

gyermekek az Intézmény egész napos tartózkodást illető szolgáltatásait veszik igénybe, a 

második gyermek esetében a gazdasági díjazás költségei 5%-kal csökkennek; 

6. az Intézményben való egész napos tartózkodás költségtérítésére jogot formálhat azon szülői 

gondozást nélkülöző gyermek, mely a szociális védelmi intézményeknél van elhelyezve, 

illetve fejlődési rendellenességekkel küzdő gyermek, azzal a feltétellel hogy gyermekpótlékra 

való jogukat megvalósították, A gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény 23. 

és 24. szakasza alapján (SzK Hivatalos Közlönye, 2002/16; 2005/115. és 2009/107. szám), 

mely esetben az említett költségeket teljes egészében a Munkaügyi és Szociálpolitikai 

Minisztérium támogatja, az illetékes szerv által benyújtott, havi jelentések alapján. 
 

B) A fél napos tartózkodás felhasználói (iskolai előkészítő program) 
1. a fél napos tartózkodás szolgáltatását igénybe vevő, emellett az iskolai előkészítő programban 

részt vevő gyermek esetében, a tartózkodás költségeit a gazdasági díjazás 5%-kal csökkentett 

mértékében kell megállapítani; 

2. az Intézményben való tartózkodás költségtérítésére jogot formálhat a szociálisan veszélyeztetett 

családban felnövő gyermek, mely esetben az említett költségeket teljes egészében az Alapító viseli; 

3. az Intézményben való tartózkodás költségtérítésére jogot formálhatnak a szülői gondozást nélkülöző 

gyermekek, akik gyámnál vagy nevelőszülőknél vannak elhelyezve, amennyiben gyermekpótlékra 

jogosultak, mely esetben az említett költségeket teljes egészében az Alapító viseli; 

4. az Intézményben való tartózkodás költségtérítésére jogot formálhat a család harmadik és 

negyedik gyermeke, azzal hogy az említett költségeket teljes egészében az Alapító viseli; 

5. ugyanazon szülők, örökbefogadók vagy nevelőszülők két beíratott gyermeke esetében, mely 

gyermekek az Intézmény fél napos tartózkodást illető szolgáltatásait veszik igénybe, a második 

gyermek esetében a gazdasági díjazás költségei 5%-kal csökkennek; 

6. az Intézményben való fél napos tartózkodás költségtérítésére jogot formálhat azon szülői 

gondozást nélkülöző gyermek, mely a szociális védelmi intézményeknél van elhelyezve, 

illetve fejlődési rendellenességekkel küzdő gyermek, azzal a feltétellel hogy gyermekpótlékra 

való jogukat megvalósították, A gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény 23. 

és 24. szakasza alapján (SzK Hivatalos Közlönye, 2002/16; 2005/115. és 2009/107. szám), 

mely esetben az említett költségeket teljes egészében a Munkaügyi és Szociálpolitikai 

Minisztérium támogatja, az illetékes szerv által benyújtott, havi jelentések alapján. 

A fent taglalt A. és B. pontok alatt nem felsorolt csoportokba tartozó gyermekek esetében, az 

Intézményben való tartózkodás költségeit e szolgáltatások gazdasági díjazásának 20%-os mértékében kell 
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megállapítani. 

 

 

3. szakasz 

 

 A jelen Szabályzat 2. szakaszában tárgyalt jogok megvalósítása érdekében, az igénylés benyújtója 

köteles igénylést benyújtani s mellékelni az intézményben való tartózkodás költségtérítésére, az alábbi 

iratanyagot: 

1. Az igénylés benyújtója személyi igazolványának másolatát, 

2. A tárgyalt jog megvalósítását illető gyermekek bejelentett lakhelyéről szóló tanúsítványt; 

3. A család összes gyermekének születési anyakönyvi kivonatát, vagy a gyermekpótlékot illető jog 

megvalósítását megállapító, legutóbbi végzést; 

4. A gyermeknek az említett Intézménybe való beíratásáról szóló bizonylatot és 

5. A Topolya és Kishegyes Szociális Védelmi Központjának bizonylatát arról hogy a család 

szociálisan veszélyeztetett. 

 

4. szakasz 

 

 A jelen Szabályzatban tárgyalt jogok megvalósításának eljárását a Községi Közigazgatási Hivatal 

illetékes szerve folytatja le, az Intézménnyel való együttműködésben.  

A gyermek Intézménynél való bejelentésekor, a jelen Szabályzat 2. szakaszának értelmében, 

ugyanezen Szabályzat 3. szakaszában felsorolt iratanyag benyújtása kötelező, az Intézményben való 

tartózkodás összköltségének térítésére való jog megvalósításának érdekében, minden tanévet illetően, azzal 

hogy a tartózkodás költségtérítését illető jogot az igénylés benyújtását követő hónap első napjától ismerik el. 

 A jelen Szabályzat 2. szakaszában tárgyalt jog megvalósításáról a Községi Közigazgatási Hivatal 

illetékes szerve határoz, a benyújtott iratanyag alapján.  

 

5. szakasz 

 

 A szolgáltatások elégedetlen felhasználói panasszal élhetnek, az Intézményben való tartózkodás 

költségtérítésére való joguk alapján megállapított térítés mértékével kapcsolatban, melyet Topolya Községi 

Tanácsához nyújthatnak be, a költségtérítésről szóló végzés vételétől számított 15 (tizenöt) napon belül. 

 

6. szakasz 

 

 A szolgáltatások felhasználói kötelesek idejekorán, a jelen Szabályzat 2. szakaszában megállapított 

joguk elveszítésére vagy mértékére vonatkozó változások bekövetkeztétől számított 15 napon belül e 

változásokat bejelenteni. 

 

7. szakasz 

 

 E Szabályzat életbe lépésével érvényét veszíti Аz iskoláskor előtti gyermekeknek a topolyai Bambi 

Iskoláskor Előtti Intézményben történő elhelyezésével kapcsolatos költségtérítésre való jog 

érvényesítésének feltételeiről és módjáról szóló, 110-13/2011-II-2. számú, 2011.10.28-i Szabályzat. 

 

 

8. szakasz 

 

 E Szabályzat, annak meghozatalának napján lép életbe, s megjelenik Topolya Község Hivatalos 

Lapjában.  

 
 

TOPOLYA KÖZSÉGI  

ELNÖKE 

Szám: 110-1/2013-II-2 

Kelt: 2013.02.5. Kókai-Mernyák Melinda sk. 
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Кiadó: A topolyai Községi Közigazgatás Képviselő-testületi Szakszolgálatа. Tel: 715-310. Felelős  

             szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. Az előfizetési díj előlege a 2013. évre 15.000,00  

            dinár. Befizetőszámla: 840-70640-56 – Topolya község költségvetésének végrehajtása – „Topolya  

            község Hivatalos Lapjára”.. 

 

 

Sor- 

szám 
T A R T A L O M OLDAL 

   

12. Végzés a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény gyermekek félnapos és 

egésznapos elhelyezését illető szolgáltatása díjszabásának megállapításáról 

 

18 
   

13. Végzés a nemzeti tanácsok tevékenységeinek 2013. évi támogatására előirányzott 

eszközök elosztásáról 
18 

   

14. Végzés a Köztájékoztatás Támogatására Hivatott Eszközök Odaítélésével 

Megbízott Bizottság alakításáról 
20 

   

15. Végzés a községi, Migráció Kezelésével Megbízott Tanács megalakításáról 20 

   

16. Végzés az egészségügyi létesítményeken kívül elhunytak elhalálozási okának és 

idejének megállapítását és a halotti bizonyítvány kibocsátását végző orvosok 

kijelöléséről 

21 

   

17. Végzés a topolyai Komgrad KV szolgáltatásai díjszabásának jóváhagyásáról 22 

   

18. Végzés a topolyai Komgrad KV temetkezési szolgáltatási díjainak jóváhagyásáról 25 

   

19. Szabályzat az iskoláskor előtti gyermekeknek a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti 

Intézményben történő elhelyezésével kapcsolatos költségtérítésre való jog 

érvényesítésének feltételeiről és módjáról 

 

28 
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